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 الثالث الباب
 منهجية البحث

 مدخل البحث .أ
تستخدم الباحثة املدخل هلذا البحث هو املدخل الكمي. ويستند هذا املنهج 
على فلسفة الوضيعية اليت تؤكد على الظواهر املوضوعي ويبحث بشكل الكمي. و 
تستخدم الباحثة هذا املدخل ملعرفة فعالية استخدام مدخل التعليم والتعلم السياقي 

العلوم. أما هذا البحث من نوع  منبع الثانويةاملدرسة يف لرتقية مهارات الكالم 
التجريب. إن منهجية البحث الذي استخدامها هو املنهج التجريب على التصميم شبه 

( جرى هذا البحث ابستخدام جمجوعتني، تتكون هاتني Quasi Eksperimenجتريب )
اجملموعتني من اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة هي الجيري هبا السلوك 

 1.اخلاص

 

 جمتمع البحث وعينته .ب
املدرسة الثانوية يف وأما اجملتمع يف هذا البحث هو كل تالميذ الفصل العاشر 

 منبع العلوم

 منبع العلوماملدرسة الثانوية يف جمموعة التالميذ الفصل العاشر  3 ,1اجلدول     

 اجملموعة الفصل رقم
1 X A 24 

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Ardi Mahasatya,2010) h. 
354 
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4 X B 42 
3 X C 42 

  اجملموعة
 

كاجملموعة   X Bواختارات الباحثة العينة يف هذا البحث صفني فهما، الصف 
جتريبية وتستخدم بتطبيق الباحثة اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي لرتقية مهارة 

كاجملموعة الضابطة وال تطبيق اسرتاتيجية التعليم والتعلم   X Cالكالم و الصف 
 السياقي لرتقية مهارة الكالم.

 يف االختبار الطالباملعاير نتجة  3,2اجلدول

 فئات الدراجات املتقدير رقم
 122-11 جيد جدا 1
 12-11 جيد 4
 12-76 مقبول 3
 >77 حباجة إىل ارشاد 2

 
 أسالب مجع البياانت .ج

 أسالب مجع البياانت وهي:

مالحظة : استخدام الباحثة املالحظة يف هذا البحث هي جلمع البياانت عن  -1
وعملية التعليم ويف أنشطة التالميذ من اشرتاكهم واهتمامهم سلوك التالميذ 

 .هبذ العملية التعليم



75 
 

 

املقابلة: هذا املقابلة هي ملعرفة أو يطلب خابر عن املدرسة يف هذه املقابلة   -4
 نعقد بني املدرس اللغة العربية و التالميذ يف هذه املدرسة.

هذا االختبار تتكون من االختبارين ومها االختبار القبلى واالختبار : االختبار  -3
البعدي. االختبار القبلي يهدف إىل مقياس لرتقية مهارة الكالم عند التالميذ 

قبل التعليم. وأما االختبار البعدي يهدف إىل  ابطةوالض اجملموعة التجريبيةيف 
 ليم.معرفة ترقية مهارة الكالم عند التالميذ بعد التع

حملة  يف هذا البحث هي جلمع البياانت عن التوثيقاستخدام الباحثة التوثيق:  -2
 عامة عن املدرسة.

 
 تصميم القياس .د

يف هيكل يسر املرحلة البياانت يف الباب الرابع، واملقتفى  شيء ما صحة 
 للقياس يف هذه البحث، كما يلي: 

الكالم، كيفية قماس: املؤشر نتيجة اختبار األخري على طلبة يف تعليم مهارة 
 12-1( األسئلة كل سؤال مجع ص رقم 12لي أسئلة البحث مجلتها )بإلختبار الق

ا جوبه خطأ. صار نتيجة األقصى حتصل من املستحب \( إ2( و)12اعطاء نتجة )
 .122وهو 

( األسئلة كل سؤال صحيح من 12وإلختبار البعدي أسئلة البحث محلتها )
( إذا جوبه خطأ. صار نتيجه األقصى حتصل 2و) (12اعطاء نتيجة ) 12-1رقم 

 . 122من املستحب وهو 

 طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة ابستخدام رموز من عثمان وسيتياوان وهو:

N =
skor perolehan

skor maksimal
× 100 
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 البيان:

N4= قيمة األخري 
 حتليل البياانت .ه

 الكاتب القياس يف لكن يدواي اإلحصاءات صيغة شرح احلالة هذه يف ةالكاتب
 السؤال على اجلواب لتجد  أسلوب حتليل البياانت يقصد. spss 43 يستخدمي

 هذه يف املستخدم النهج. قبل صياغتها جيري يزال ال كان اليت املشاكل عن البحث
 التقنيات إينفرينسيال ابستخدام البياانته حتليل مث الكمية، هنج هو البحث

 T االختبار هو الفرق الختبار استخدامها الذي اإلحصائي التحليل. اإلحصائية
 إذا U االختبار وإذا ومتجانسة طبيعية البياانت كانت إذا T االختبار ،U واالختبار

 .الطبيعي وضعها يكن مل إن البياانت كانت

 الوسط احلسايب -1
 تتحقق الذي التعلم نتائج املؤهالت لتحديد رضوان قال كما

 :مع وضعت متوسط جالل من يعرف أن ميكن لطالب
�̅� =

∑ f X 𝑖

n
 

 البيان:
x̅  قيمة املتوسط =(mean)  

∑ f X i      جمموع نتيجة الضرب بني كل البياانت مع تواترها = 

n  =3جمموع البياانت 

                                                             
2 Usman dan Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, )Bandung, Pt 

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001) hlm. 136 
3Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan 
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 املعياري االحنراف -2

أو االحنراف القياسىالعينة املستخدمة ىف احتساب الوسط احلسابي
 الختبار الطبيعية. 1Zقيمة 

S =√
𝑛.∑ 𝑓𝑋𝑖2−(∑ 𝑓𝑋𝑖)2

𝑛 (𝑛−1)
 

 البيان :
 = االحنراف املعيار

S 

 �̅� = قيمة املعدل

 i∑f 3، 4، 1، و أما ... = i= جمموع تواتر البياانت اىل 

 = عدد البياانت
N 

 ، .....i   =1 ،4 ،3، و أماi= البياانت اىل 
Xi 

 الطبيعيةاختبار  -3

 إختبار. البياانت توزيع هيعيتطب لتعرف يستخدامر الطبيعية إختبا
 -كوملوغوروف اختبار ابستخدام البحث يف توجد الذي البياانتالطبيعية 
 :يلي كما اختبار  خطوة مسرينوف

 األكرب إىل األصغر من النتيجة فرز: 1  خطوة

 zحتديد تواتر كل تكرار البياانت، كوموالتيف، وحتديد القيمة : 4 خطوة
 لكل البياانت

ويطلق  ,z القيمة أساس على z قيمة لكل الرئيسية الفرص حتديد: 3 خطوة
 يف املسرودة القيم + F(zi) + =  0,5 فقيمته إجيابية، F(zi) لقيمة F(zi)مع 



06 
 

 

 القائمة يف ترد اليت القيمة – F(zi) =  0,5 فقيمته السلبية zi لقيمة. z اجلدول
 . z اجلدول يف الواردة

 مع البياانت من وعدد النسيب التواتر مقارنة بني الفرق حساب: 2 خطوة
 . z قيمة لكل املتاحة الفرص

 نقاط لكل (D) مسرينوف -كوملوغوروف كيوفيسني عدد حتديد: 7 خطوة
 .حساب من واحدة

 اليت القيمة من مأخوذة مسرينوف -كوملوغوروف القيمة حتديد: 6 خطوة
 (.  د العد) انتشرت

 جدول من مأخوذ د اجلدول  ابملعامل مقارنة د العد معامل:  7 خطوة
 األمهية من مستوى بتقييم د، اجلدول قيمة حتديد. مسرينوف -كوملوغوروف

 .البياانت وكمية

 مع د العد مبقارنة الطبيعي، التوزيع يف البياانت تكون أن لتحديد: 1 خطوة
 مع السكان من أتيت العينات مث د اجلدول < د العد كان ان. د اجلدول
 4.الطبيعي التوزيع

 

 التجانس اختبار -4

                                                             
4Mikha agus widiyanto, Statistika Terapan, (Jakarta : PT Gramedia, 2013), hal 154-157. 
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 اختبار اختبار .للتجانس اختبارا أجرى مث الضبايب، البياانت بعد
 ابلنسبة أما. F اجلدول ابلستخدام أصغر الفرق الفرق أكرب هي املستخدمة
 :يلي كما هي به القيام للخطوات

 حساب التباين للفرق أكرب وأصغر : 1 خطوة
Fhitung =

variasi  terbesar

variasi terkecil
 

 

 F بقيمة اجلدول Fمقارنة القيمة العد  :4 خطوة

n-1=db pembilang)ألكرب الفرق( 
n-1=db penyebut)ألصغر الفرق( 

 (𝛼) =%5مستوي املغزى
 معاير االختبار :3 خطوة

Ftabelإذا >  Fhitung  متساويفغري 
Ftabelإذا  ≤  Fhitung 7متساويف 

 tاالختبار  -5
العينتني املستخدمة ملقارنة هل هي من  tاختبار املقارنة هي اختبار 

 تلك البياانت )الفرق( متسوية أو خمتلفة. وأمااخلطوات اختبارها كما يلي:

 ( كل األمثال:𝑠2والفرق ) (x̅)حساب قيمة املعدل  (أ
𝑠2 𝛴fi(xi−x̅)2

𝑛−1
, x̅ =

𝛴fixi

𝛴fi
 

 برمز:t حساب السعر (ب
 

                                                             
5Riduwan, Op.cit hal 120. 
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t =
x̅1 − x̅2

√
(n1 − 1)s1

2 + (n2 − 1)s2
2

n1 + n2 − 2
(
1
n

+
1
n2

)

 

 البيان :
n1 =)جمموع البياانت األوىل )اجملموعة التجريبة 
n2)جمموع البياانت الثاين )اجملموعة الضابطة = 
x̅1قيمة معدل احلساب البياانت األوىل = 
x̅2قيمة معدل احلساب البياانت الثاين = 

x1
 = تنوعي البياانت األوىل2

x2
 = تنوعي البياانت الثاين2

αيف اجلدول توزيع  tبيت قيمة تث (ج = 𝑛1)مبستوى املغزى ب  5% +

𝑛2 − 2)=dk  
ttabel−تثبيت معياري االختبار إذا  (د ≤ thitung ≤ ttabel  املقبولة وH0 

 Ha املردودة
 (U( )اختبارMann-Whineyاختبار مان ويتين ) -6

إذا البياانت التحليل عدم التوزيع الطبيعي فاملستخدمة اختبار مان 
  Uأيضا. وعند سوغيونو، يهدف اختبار  Uويتين أو يسّمى اختبار 

إذا كان الشرط ابرامياريتها مل تتحقق.  tكاملعياري استخدام اختبار 
وتستخدم هذه الطريقة الختبار اهلدف من اختالف السكانني. وأما 

 خطوات االختبار كما يلي:

اجلمع بني الفصلني املنفردي ومن املرحلة كل أعضائها بدء من قيمة  (أ
األصغر حىت قيمة املالحظة األكرب. إذا كان موجودان أو أكثر من املالحظة 

 مالحظة مستوية فاملستخدمة مبرحلة املعدل.
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 R1R2حساب عدد كل املراحل للمثل األول والثاين مبجموع رموز  (ب
 مالحظة N1، مث حتسب من العينة األول بUالختبار االحصائي  (ج
 

U2 = N1N2

N2(N2 + 1)

2
 ΣR2 … N2 

 مالحظة أو من العينة الثاين
U2 = N1N2

N2(N2 + 1)

2
 ΣR2 … N2 

 
 : البيان

N1عدد العينات يف العينة األوىل= 
N2عدد العينات يف العينة الثاين = 
U1 اختبار االحصائي من العينة األوىل=N1 
U2 اختبار االحصائي من العينة األوىل =N2 

ΣR1جمموع الرحلة يف العينة األوىل = 
ΣR2جمموع الرحلة يف العينة الثاين = 

و ’Uاليت أهنا أصغر وأهنا أكرب بعالمة Uيف قيمة  Uتستخدم قيمة  (د
N1N2مبقارنتها مع  ’Uأو  ’Uقبل يقيم اختبار من املهم بفحص هل وجد 

2
 ،

N1N2وإذا قيمتها أكرب من 

2
U=𝑁1𝑁2حتسب  ’Uوقيمة ’Uفتلك القيمة   − U’ 

يف اجلدول. ابملعياري اختاذ القرار هو إذا  ’Uبقيمة  Uمقارنة قيمة  (ه
U≥ U’ فHa  مقبولة، وإذاU≤ 𝑈𝛼  فH0 ( مردودة. اختبار اهلام األكرب>

 كما يلي:  z( استخدام هنج املنحىن ابلسعر احلرج 20

z =
U

N1 − N2

2

√N1 N2(N1 + N      )
12
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zα- إذا 
2⁄ ≤ z ≤ α

αابملستوى احلقيقي ⁄2 = 5%, H0 مقبولة وإذا  ف z >

zα
,أو ⁄ 2 z < −zα

 مردودة. H0ف  ⁄ 2

 

 البحث إجراءات .و
 :هذه الدراسة إىل عدة مراحل، وهيوينقسم إجراء 

 مرحلة اإلعداد .1
الفحص موقع الدراسة ابلتشاور مع النظام التجاري املتعدد األطراف  (أ

 .الرئيسية دار االستقامة ابراابي
بعد حتديد املشكلة، ال بد من التشاور مع املستشارين وتقدمي اقرتاح  (ب

 .تصميم أطروحة
 اقرتاح اقرتاح تصميم (ج

 إعداد .2
 .تصميم ندوة األطروحةعقد اقرتاح  (أ

 يتوسل رسالة إىل عميد طربيه حبوث أعضاء هيئة التدريس. (ب
إرسال بريد إلكرتوين إىل املدرسة البحوث املعنية وابلتشاور مع مدرسي  (ج

 .املواد العربية جلدولة البحث
جتميع املواد التعليمية اليت سيتم تدريسها للتجارب فئة ابستخدام  (د

والتحكم درجة ال يستخدم ( CTLالسياقي ) اسرتاتيجية التعليم والتعلم
 .(CTLاسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي )

 .وضع خطة الدرس )حمطة االذاعية(، أسئلة االختبار، واملالحظات (ه
 مرحلة التنفيذ .3
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 إجراء البحوث (أ
 إجراء االختبار القبلي، والتعلم، والبعدي للطبقة وسيطرة فئة جتريبية (ب
 مجعها ابلفعلمعاجلة البياانت اليت مت  (ج
 لتحليل البياانت (د
 تلخيص نتائج الدراسة (ه

 مرحلة التحضري تقرير .4
 إعداد نتائج البحوث يف شكل أطروحة (أ

 التشاور مع املشرف أطروحة اخلاص (ب
 التايل سيتم نشر ملسؤلة يف االمتحان املناقشة البحث العلم (ج


